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ABSTRAK

Masyarakat desa Rengel Kecamatan Rengel kabupaten Tuban, sejak zaman 
dulu telah mengenal jenis pengobatan tradisional dengan metode rajah. Mayarakat 
memiliki motif dan orientasi tindakan yang berbeda dalam memilih pengobatan 
tradisional.  Seperti  kepercayaan terhadap pengobatan rajah yang menggunakan 
cara  spiritual  atau  nonmedis,  masalah  biaya,  takut  operasi  bedah,  dan  juga 
kejengkelan terhadap pengobatan modern. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max 
Weber dan teori orientasi kesehatan Suchman. Paradigma yang digunakan adalah 
definisi  sosial  dengan menggunakan  data kualitatif.  Penelitian ini  dilakukan di 
tempat  praktik  pengobatan  rajah  di  desa  Rengel  kecamatan  Rengel  kabupaten 
Tuban dengan informan lima orang sebagai informan subjek, satu informan kunci 
dan  satu  informan  pendukung.  Dipilih  dengan  menggunakan  teknik  purposive 
pada masyarakat yang telah berobat ke pengobatan rajah dilihat dari usia, jenis 
kelamin, jenis penyakit dan latar belakang pasien.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah warga  masyarakat desa 
Rengel  lebih  memilih  pengobatan  rajah  sebagai  salah  satu  pilihan  pengobatan 
tradisional yang masih eksis di kalangan masyarakat modern. Kepercayaan yang 
kuat  terhadap  pengobatan  rajah  ini  membuat  masyarakat  berorientasi  pada 
tindakan  rasional  nilai,  mereka  menyandarkan  pada  nilai  etis,  estetis  dan 
keagamaan.  Dari  segi  efektifitas,  pengobatan  rajah  efektif  untuk  mengobati 
berbagai  macam  penyakit.  Masyarakat  lebih  menyandarkan  pada  orientasi 
tindakan tradisional karena dilakukan dari tradisi turun temurun atau dari orang 
tua yang sudah membuktikan efek kesembuhan dalam waktu yang cepat. Juga dari 
segi proses pengobatan menggunakan pendekatan spiritual.

Kata Kunci: pengobatan rajah, motif, tradisional, tindakan sosial



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara  historis, pengobatan tradisional  yang  dilakukan  oleh  masyarakat 

pertama kali  terjadi pada zaman Sumeria kuno, merupakan peradaban pertama 

yang dijelaskan menggunakan obat dari  berbagai macam tanaman atau dikenal 

dengan  pengobatan  herbal.  Mesir  Kuno  juga  merupakan  salah  satu  peradaban 

besar  lain  yang  banyak  mengandalkan  obat  herbal  untuk  berbagai  keperluan. 

Budidaya dan penggunaan tumbuh-tumbuhan tertentu bahkan disebutkan dalam 

Alkitab.  Bukti  rekaman  pertama dari  Ayurveda  kembali  ke  milenium pertama 

Sebelum Masehi sama seperti buku herbal Cina tertua yang ditambah dan  terus 

diperbaiki sepanjang zaman.

Yunani dan Romawi mempunyai pengaruh yang besar pada masa Hellenic, 

Ayurvedic dan obat tradisional Spanyol. Mereka juga tulang punggung dari semua 

pengetahuan ahli  botani muslim dan dokter  islam. Dan merupakan cikal  bakal 

munculnya  dunia  pengobatan  modern.  Sebelumnya  pengobatan 

tradisional Amerika secara langsung juga dipengaruhi oleh teks-teks tertentu dari 

Jerman  dan  Belanda  yang  dikembangkan  selama  abad  ke-16.  Diakses  dari 

(http://www.idmedis.com/2014/12/perbedaan-antara-pengobatan-tradisional-dan-

pengobatan-modern.html).

Seiring  ditemukannya  peralatan  medis  yang  lebih  modern,  masyarakat 

yang  dulu  (sebelum)  abad  16  menggunakan  pengobatan  tradisional,  menjadi 

beralih ke pengobatan modern. Disisi lain tentu masih ada masyarakat yang tidak 

bertolak pada pengobatan tradisional karena dianggap sebagai pengobatan turun 

temurun yang mujarab.

http://www.idmedis.com/2014/12/perbedaan-antara-pengobatan-tradisional-dan-pengobatan-modern.html
http://www.idmedis.com/2014/12/perbedaan-antara-pengobatan-tradisional-dan-pengobatan-modern.html


Pengobatan tradisional termasuk bagian dari  budaya masyarakat  Jawa 

yang  masih  kental.  Tata  cara  dan  jenis  pengobatan  yang  beragam  membuat 

peneliti berminat meneliti tentang praktik pengobatan metode rajah di Kabupaten 

Tuban,  yang  merupakaan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  ahli  (praktisi) 

pengobatan yang menggunakan media rajah sebagai penyembuhan. 

Rajah (wifiq)  sendiri  adalah  benda  mati  yang  dibuat  sesorang  yang 

mempunyai  ilmu  hikmah  tingkat  tinggi,  agar  di dalam rajah  itu  mempunyai 

kekuatan gaib. Rajah yang ditulis oleh ahli ilmu hikmah biasanya berupa tulisan 

arab,  angka-angka,  gambar,  huruf-huruf tertentu  atau  simbol-simbol yang 

diketahui hanya oleh yang membuatnya. Di dalam rajah terdapat kode sandi yang 

sangat banyak sekali kurang lebih sekitar 10.333 kode sandi. Di dalam rajah yang 

dibuat  itu  biasanya,  sudah  mengandung  kekuatan  gaib  dan  sudah  berkhodam. 

(indospiritual.com, perguruan sinar buana Surabaya).

Dikehidupan  masyarakat,  kesehatan  menjadi  prioritas  utama  sehingga 

pengobatan ini  cukup  diminati  oleh  kalangan  masyarakat  dengan  alasan 

keyakinan, motif  dari  dalam diri  seseorang serta efektivitas untuk memperoleh 

kesembuhan.  Kebanyakan  pasien  mempunyai  riwayat  penyakit  yang  sulit 

disembuhkan atau sudah putus asa dengan pengobatan medis yang tidak memberi 

perubahan.  Keyakinan  semacam  ini  mendorong  masyarakat  untuk  melakukan 

tindakan atau  orientasi  untuk  memilih  jalur cepat  sebagai  solusi  dalam proses 

penyembuhan.

Data  lapangan  menunjukkan,  Di  kecamatan  Rengel,  Kabupaten  Tuban 

setiap bulan sekitar  15 – 25 pasien datang ketempat  ahli  pengobatan rajah ini 

(buku  pasien  pengobatan  rajah).  Mereka  pada  umumnya  konsultasi  mengenai 



masalah penyakit yang tak kunjung sembuh, kebanyakan pasien sudah dirujuk di 

rumah sakit namun nyatanya masih kurang maksimal dan mencoba ikhtiar datang 

ke praktisi pengobatan mistis ini. Ada pasien mengalami kecelakaan patah tulang 

tapi  tidak  segera  dibawa  ke  rumah  sakit,  ia  lebih  memilih  jalur  pengobatan 

tradisional ini karena percaya bukti dan menganggap mempunyai kekuatan lebih 

dari  seorang  dokter  di  rumah  sakit.  Ternyata  banyak  orang  yang  datang  ke 

pengobatan metode rajah ini sebagai suatu solusi penyembuhan meskipun zaman 

yang semakin modern dengan tingginya  ilmu pengetahuan dan teknologi  yang 

semakin canggih.

Pengobatan  modern  biasanya  cenderung  mengabaikan  aspek-aspek 

spiritual,  sosial  dan  keyakinan  seseorang.  Ini  adalah  salah  satu  ketidakpuasan 

yang  menyebabkan  peningkatan  signifikan  sejumlah  orang  yang  masih 

mengandalkan pengobatan  tradisional untuk  mengatasi  masalah  kesehatan 

mereka.

Peran masing-masing praktisi pengobatan tradisional dipengaruhi oleh tiga 

faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut meliputi kepercayaan dari masyarakat 

sekitar,  keberhasilan  tindakan  praktisi  dan  keyakinan  spiritual  dan  budaya 

masyarakat itu sendiri. Ketika jenis pengobatan tradisional bertolak belakang oleh 

budaya  tertentu  dari  masyarakat.  mungkin  metode  pengobatan  yang  dilakukan 

hanya  bertahan  sementara.  Tidak  semua  unsur  budaya  tertentu  berhasil 

diintegrasikan ke dalam sistem, dan sering mengandung banyak kontradiksi.

Penelitian   mengenai  pengobatan juga  diteliti  oleh  Esther  Walcott  pada 

tahun 2004 dari Universitas Muhammadiyah Malang, tentang “Seni Pengobatan 

Alternatif   Pengetahuan  Dan  Persepsi.”  Ia  secara  umum  menempatkan 



pengetahuan  dan  persepsi  masyarakat  tentang  pengobatan  alternatif.  Studi 

terdahulu yang relevan juga diteliti oleh Marwoto dan Sri Suwarni Rahayu (2010) 

dari  Universitas  Jember  dalam penelitiannya  tentang  “Mekanisme  Pengobatan 

Tradisional Yang Dilakukan Dukun-Dukun Using Di Banyuwangi.” Mereka lebih 

berorientasi pada persepsi masyarakat terhadap eksistensi dan model pengobatan 

dukun.

Dari permasalahan  yang  terdapat  di  atas  dan  juga  merujuk  dari  hasil 

penelitian  terdahulu,  maka  peneliti  lebih  mengkhususkan  kajiannya  dan 

mengambil penelitian tentang ”Praktik Pengobatan Metode Rajah (Studi Tentang 

Motif  Pilihan  Orientasi  Kesehatan  Tradisional  Pada  Masyarakat  di  Kecamatan 

Rengel Kabupaten Tuban).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian yang dikaji adalah:

1. Bagaimana proses berlangsungnya pengobatan dengan metode rajah yang 

diakses oleh masyarakat?

2. Mengapa masyarakat  mengarahkan orientasi  kesehatannya pada  metode 

pengobatan rajah?

3. Bagaimana  dampak  yang  diperoleh  masyarakat  setelah  mengakses 

pengobatan metode rajah?

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

Memberikan  sumbangan  pengetahuan khususnya  pada  fenomena 

pengobatan metode rajah dalam perspektif sosiologis. 



Memberikan pengetahuan mengenai  motif  masyarakat  dan  dampak dari 

pengobatan rajah. 

Memberikan  ide/gagasan  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut 

mengenai pengobatan dengan metode rajah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

Bagi individu dan masyarakat, untuk memberikan pengetahuan mengenai 

praktik penyembuhan dengan metode pengobatan rajah.

Sebagai  referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang 

berhubungan dengan metode pengobatan di Indonesia.

D. Kerangka Teori

a. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber untuk 

menganalisis  motif  dan  tindakan  sosial  pada  masyarakat  (pasien)  yang 

menggunakan jasa pengobatan rajah. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah 

suatu  tindakan  individu  sepanjang  tindakan  itu  mempunyai  makna  atau  arti 

subjektif  bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam 

Ritzer: 1975). Weber memisahkan empat tindakan sosial di dalam sosiologinya, 

yaitu:

Pertama,  zwerck  rational  (rasional  instrumental),  yaitu  tindakan  sosial 

yang  menyandarkan  diri  kepada  pertimbangan-pertimbangan  manusia  yang 

rasional  ketika  menanggapi  lingkungan  eksternalnya  (juga  ketika  menanggapi 

orang-orang  lain  di  luar  dirinya  dalam  rangka  usahanya  untuk  memenuhi 



kebutuhan hidup). Kedua,  wert rational  (rasional orientasi nilai), yaitu tindakan 

sosial  yang  rasional,  namun  yang  menyandarkan  diri  kepada  suatu  nilai-nilai 

absolute  tertentu  (orientasi  nilai).  Ketiga,  affectual,  yaitu  suatu tindakan sosial 

yang timbul  karena  dorongan atau  motivasi  yang sifatnya  emosional.  Ledakan 

kemarahan seseorang misalnya, atau ungkapan rasa cinta, kasihan, adalah contoh 

dari tindakan affectual. Keempat, tradisional, yaitu tindakan sosial yang didorong 

dan berorientasi kepada tradisi masa lampau.

b. Teori Orientasi Kesehatan Suchman

Suchman  (1965),  memformulasikan  suatu  pernyataan  teoritis  mengenai 

hubungan  antara  struktur  sosial  dan  orientasi  medis  dengan  variasi  respons 

individu  terhadap  penyakit  dan  perawatan  medis.  Suchman  juga  mengatakan 

bahwa  orientasi  kesehatan  seseorang  dilihat  sebagai  suatu  kontinum,  yang 

dibedakan atas  orientasi  ilmiah  dan orientasi  populer.  Orientasi  ilmiah bersifat 

objektif, profesional, dan impersonal (dalam hal ini pengobatan medis). Kemudian 

orientasi populer bersifat subjektif, awam, dan personal (pengobatan tradisional).

Di  dalam  teori  ini,  orientasi  pada  kesehatan  populer  ditandai  oleh 

rendahnya  tingkat  pengetahuan  tentang  penyakit  (dimensi  kognitif),  tingginya 

tingkat  skeptisme  terhadap  perawatan  medis  (dimensi  afektif)  dan  tingginya 

tingkat  ketergantungan  seseorang  akibat  penyakit  (dimensi  perilaku).  Dalam 

proses penyembuhan dengan metode rajah ini, ditemukan bahwa perilaku individu 

berkembang  dan  berubah  seiring  dengan  tahapan  kesadaran  dan  proses 

pengambilan keputusan dirinya terhadap kualitas kesehatan yang dialaminya.



Metode Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  data-data  kualitatif  dengan  cara  mengamati 

orang  dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha 

memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya. Diperlukan 

pemahaman yang mendalam dalam mendapatkan dan menggali aspek subyektif, 

sehingga peneliti mampu memahami suatu penelitian dapat bermakna bagi hidup 

seseorang.

Menurut   Sugiyono   (2010:   8)   metode   kualitatif   adalah   metode 

penelitian yang digunakan  untuk  meneliti   pada  objek  alamiah yang mana 

peneliti  adalah sebagai  instrumen  kunci.  Dalam hal ini, penelitian dilakukan 

untuk  memperoleh informasi  tentang  status  gejala  saat  penelitian  dilakukan 

atau  dengan  kata  lain meneliti  objek  tujuan  secara  alamiahdan peneliti  adalah 

sebagai  instrumen kunci. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari 

penelitian  kualitatif  ini  adalah  ingin  menggambarkan  realita  empirik  di  balik 

fenomena  secara  mendalam,  rinci  dan  tuntas.  Oleh  karena  itu  penggunaan 

pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  mencocokkan  antara 

realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

a. Proses Berlangsungnya Pengobatan Rajah dan Diskusi Teori

Pengobatan  rajah  merupakan  pengobatan  yang  syarat  akan  nilai-nilai 

spiritual. Hal ini dirujuk dari beberapa pengakuan informan yang mengaku bahwa 



pengobatan rajah menggunakan metode multidimensi yang artinya ada dimensi 

secara nalar atau pikiran dan menggunakan dimensi spiritual atau kekuatan doa. 

Dalam prosesnya ada beberapa acuan yang menjadi sorotan utama dalam 

proses  berlangsungnya  pengobatan  rajah  mulai  dari  awal  mula  mengenal 

pengobatan, konsekuensi, dan kesesuaian dengan syariat. Dibawah ini adalah data 

hasil temuan dari ke lima informan mengenai proses berlangsungnya pengobatan 

rajah.

Mengenai awal mula pengobatan rajah Pak W adalah seorang pasien yang 

mengalami  stroke  dan  bengkak  di  kaki  sudah  dua  tahun.  Pak  W  mengenal 

pengobatan rajah awalnya coba-coba dan mengikuti  saran dari  pihak tetangga. 

Lain halnya dengan informan Bu D, Bu Mun, Mas Pur dan Pak Mukh. Mereka 

adalah pasien yang berobat ke pengobatan rajah dan mengenal pengobatan rajah 

sudah kenal lama sekali, bahkan Bu Mun sudah kenal sejak usia anak-anak dan 

sering dibawa orang tuanya ke pengobatan rajah.

Dalam proses pengobatan rajah selanjutnya ada sorotan utama yang bisa 

dijadikan analisis teori yaitu mengenai konsekuensi pasien jika tidak memperoleh 

kesembuhan.  Pak W dengan  pengakuannya  bahwa beliau  akan  datang lagi  ke 

pengobatan rajah meskipun belum ada perubahan. Dalam arti beliau tidak bisa 

lepas dari pengobatan rajah meskipun belum ada perubahan yang signifikan dalam 

kesehatannya. Berbeda dengan Bu D, Bu Mun, Mas Pur dan Pak Mukh. Mereka 

pasien yang rela berpaling dari pengobatan rajah karena belum menemukan solusi 

untuk kesehatannya.  Mereka bertiga berusaha mencari  pengobatan lain dengan 

harapan  bisa  memperoleh  kesembuhan.  Pak  Mukh  juga  menambahkan  bahwa 



beliau hanya ingin  mencari  pengobatan yang sifatnya  tradisional.  Konsekuensi 

semacam ini bisa mencerminkan tindakan yang dilakukan oleh para pasien. 

Selanjutnya indikator yang menarik dalam proses pengobatan rajah adalah 

tentang kesesuaian dengan syariat agama. Mengingat mayoritas masyarakat desa 

Rengel beragama islam dan sangat menjunjung tinggi syariat  agama. Informan 

Pak W menganggap pengobatan rajah sangat aman dan tidak bertentangan dengan 

ajaran agama islam. Berbeda dengan Bu D yang menganggap pengobatan rajah 

mengenai masalah syariat agama nurut saja sama pak kiyainya, pasrah sama pak 

kyainya.  Informan  selanjutnya  Bu  Mun,  Mas  Pur  dan  Pak  Mukh  berpendapat 

tidak  ada  masalah  karena  menggunakan  kekuatan  doa.  Bu  Mun menyebutnya 

tidak pakai cara yang macam-macam (seperti tumbal dan sebagainya). Lalu Pak 

Mukh menganggap sah saja karena tidak ada embel-embel zimat tertentu, murni 

kekuatan doa dan pasrah sama yang maha kuasa.

Suchman mengatakan bahwa orientasi kesehatan seseorang dilihat sebagai 

suatu  kontinum,  yang  dibedakan  atas  orientasi  ilmiah  dan  orientasi  populer. 

Orientasi  ilmiah  bersifat  objektif,  profesional,  dan  impersonal  (dalam  hal  ini 

pengobatan  medis).  Kemudian  orientasi  populer  bersifat  subjektif,  awam,  dan 

personal (pengobatan tradisional).

Disini orientasi  pada kesehatan populer ditandai oleh rendahnya tingkat 

pengetahuan  tentang  penyakit  (dimensi  kognitif),  tingginya  tingkat  skeptisme 

terhadap perawatan medis (dimensi afektif) dan tingginya tingkat ketergantungan 

seseorang akibat penyakit (dimensi perilaku).   



Dari penjelasan teori di atas, mengenai awal mula mengenal pengobatan 

rajah. Masyarakat desa Rengel sebagian besar sudah menganal pengobatan rajah 

sejak lama, waktu usia muda dan bahkan sejak usia anak-anak. Dengan proses 

pengenalan masa lampau dari orang tua juga. Dan tingkat intensitas berobat yang 

sering dilakukan dari dulu. Maka ada empat dari ke lima informan yang dapat 

dipastikan dilandasi oleh tindakan tradisional, karena mereka didorong oleh tradisi 

masa lampau dari dulu, ada yang dari orang tua dan lain sebagainya. Kebiasaan 

berobat  orang  zaman  dulu  sebelum munculnya  pengobatan  modern.  Sehingga 

sampai sekarang masih menjadi kepercayaan yang melekat.

Selanjutnya  mengenai  konsekuensi  pasien  jika  tidak  sembuh  dalam 

berobat di pengobatan rajah. Dari sini bisa dilihat Bu D, Bu Mun, Mas Pur dan 

Pak Mukh akan mencari pengobatan lain. Sedangkan hanya Pak W yang datang 

lagi ke pengobatan rajah untuk berobat lagi. Dapat diambil kesimpulan ke empat 

informan bertumpu pada tindakan rasional nilai yang mana ke empat informan 

sepakat untuk mencari pengobatan lain didasari dengan nilai-nilai tertentu yang 

karena belum ada kesembuhan yang diperoleh.  Hal ini  juga dipertajam dengan 

orientasi  kesehatan  Suchman  yang  melihat  bahwa  orientasi  kesehatan  yang 

populer  bersifat  subjektif,  awam,  dan  personal  (pengobatan  tradisional)  lebih 

diminati dari pada yang ilmiah untuk masyarakat desa Rengel.

Kesesuaian dengan syariat, pasien tidak akan ambil pusing tentang apakah 

pengobatan  sesuai  dengan  syariat  agama  atau  tidak.  Namun  ada  beberapa 

informan yang menganggap kesesuaian  syariat  adalah  hal  yang penting  dalam 

proses  pengobatan  tradisional.  Kesesuain  syariat  yang  dimaksud  adalah  tidak 



bertentangan dengan agama atau hukum dalam agama islam. Warga masyarakat 

menilai  bahwa pengobatan rajah aman dari  perihal  ilmu hitam karena  diklaim 

menggunakan kemampuan khusus  dengan metode kekuatan  doa  atau  spiritual. 

Dalam  hal  ini  masyarakat  mempercayai  suatu  nilai  dalam  agama  yang  mana 

seorang individu perpedoman bahwa pengobatan rajah tidak bertentangan dengan 

agama yang dia anut. Dan tindakan ini sesuai dengan teori Max Weber mengenai 

tindakan rasional nilai, dijelaskan bahwa tindakan yang menyandarkan diri kepada 

suatu nilai-nilai absolute tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai 

etis, estetis, keagamaan, atau pula nilai-nilai lain. Jadi di dalam tindakan berupa 

wert rational ini  manusia selalu menyandarkan tindakannya yang rasional pada 

suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu. 

b. Motif Pasien Memilih Pengobatan Rajah dan Diskusi Teori

Motif yang membuat pasien memilih pengobatan rajah sebenarnya sangat 

beragam.  Latar  belakang  adalah  acuan  pertama  yang  bisa  digunakan  dalam 

analisis teori. Meliputi alasan utama memilih pengobatan rajah, pertimbangan lain 

dalam memilih pengobatan rajah, dan termasuk kegagalan berobat di pengobatan 

ilmiah  atau  disebut  dokter  maupun  di  tempat  rumah  sakit.  Dan  kemudian 

memutuskan untuk berobat ke pengobatan rajah.

Motif  merupakan  dorongan  dalam diri  seseorang  yang  akan  dilakukan 

dalam bentuk tindakan dalam melakukan sesuatu yang bersifat rasional maupun 

irasional  dalam  pemilihan  pengobatan  rajah  ini.  Dalam  memilih  pengobatan 

terdapat  pertimbangan-pertimbangan  maupun  alasan  yang  menjadi  tolok  ukur 

untuk memutuskan seseorang berobat ke pengobatan yang bersifat ilmiah (dokter) 

atau populer (BATTRA).



Mengenai  alasan  utama  memilih  pengobatan  rajah  Pak  W berpendapat 

bahwa efektivitas menjadi alasan utama dalam memilih pengobatan rajah. Hal ini 

sangat sinkron dengan pendapat Bu D, Bu Mun dan Pak Mukh. Mereka bertiga 

menganggap  pengobatan  rajah  ini  memiliki  efek  yang  manjur  dan  ampuh, 

sedangkankan  Pak  Mukh  menambahkan  lebih  mantap  berobat  ke  pengobatan 

rajah dari pada berobat ke medis. Beda lagi dengan Mas Pur yang menjadi alasan 

utama  karena  biaya  yang  terjangkau  pasalnya  dari  kondisi  ekonomi  Mas  Pur 

mengaku sudah kehabisan akal untuk biaya operasi patah tulang yang luar biasa 

mahal.

Selanjutnya  ada  indikator  tentang  pertimbangan  lain  dalam  memilih 

pengobatan rajah. Ke lima informan semuanya sudah pernah di bawa dari rumah 

sakit.  Pak  W  mempertimbangkan  berobat  ke  pengobatan  rajah  karena 

menganggap  praktisi  pengobatan  mempunyai  ilmu  pengobatan  khusus  yang 

bersifat  nonmedis.  Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bu D dan Pak Mukh 

yang  meyakini  pengobatan  rajah  mempunyai  efek  yang  luar  biasa  dan 

menganggap lebih dari pengobatan medis. Berbeda dengan Bu Mun karena beliau 

takut operasi maka beliau beralih ke pengobatan rajah guna terhindar dari meja 

operasi. Pertimbangan lain juga diutarakan oleh Mas Pur yang mengaku kesulitan 

masalah biaya dari rumah sakit karena harus dilakukan operasi patah tulang di 

Solo. 

Selanjutnya  kegagalan  berobat  yang  pernah  dialami  pasien.  Ke  lima 

informan sudah pernah dibawa dari rumah sakit. Namun apa daya ada semacam 

kejengkelan  dan  bahkan  mengeluh dengan kondisi  setelah  berobat  dari  rumah 

sakit.  Pak  W  mengaku  sudah  pernah  dibawa  dari  rumah  sakit  namun  tidak 



kunjung menemui  kesembuhan.  Sejalan  dengan Bu D juga pernah dari  rumah 

sakit tapi kambuh lagi dan mencoba berobat ke pengobatan gurah efeknya malah 

muntah terus-terusan. Bu Mun pernah dari rumah sakit, beliau takut operasi dan 

mencoba di pengobatan pijat spesialis namun tetap tidak ada perubahan. Mas Pur 

sebelumnya dari rumah sakit dan dirujuk ke Solo untuk operasi namun tidak jadi 

memutuskan berangkat ke Solo dan Pak Mukh juga pernah berobat ke pengobatan 

prana namun tidak ada perubahan sama sekali. 

Dari data di atas dapat di interpretasikan ke dalam teori sebagai berikut; 

alasan  menjadi  hal  yang  paling  utama  dalam  motif  seseorang  melakukan 

pengobatan  rajah.  Dari  ke  lima  informan,  empat  diantaranya  mengaku  alasan 

utama karena menganggap pengobatan rajah mempunyai efektiviatas lebih ampuh 

daripada pengobatan lainnya. Hal tersebut diperkuat karena bukti dari pihak-pihak 

keluarga maupun tetangga yang telah berobat.  Lalu satu informan menuturkan 

alasan utama berobat ke pengobatan rajah adalah karena ingin sembuh dengan 

biaya terjangkau. Dalam hal ini tindakan ke empat pasien didasari oleh tindakan 

afektif  yang  mana  ada  sebuah  dorongan  motivasi  dalam diri  seseorang  untuk 

berobat karena melihat bukti dan keampuhan serta mujarabnya pengobatan rajah. 

Hal tersebut yang mendorong seseorang untuk berobat karena emosi dalam diri 

yang telah melihat bukti keampuhan pengobatan rajah. Lalu ada juga satu diantara 

ke  lima  pasien  yang  didasari  oleh  tindakan  rasional  instrumental,  dengan 

pertimbangan rasional yaitu pada sektor ekonomi, menggunakan biaya seminimal 

mungkin untuk mencapai tujuan yaitu kesembuhan.

Kemudian tentang kegagalan yang pernah pasien alami ketika berobat. Ke 

lima  informan  sudah  pernah  dibawa  dari  rumah  sakit.  Namun  apa  daya  ada 



semacam kejengkelan dan bahkan mengeluh dengan kondisi setelah berobat dari 

rumah sakit.  Rupanya kegagalan tersebut membuat seseorang menjadi lari  dari 

pengobatan  medis  dan  beralih  ke  pengobatan  tradisioal.  Dari  penjelasan  data 

lapangan di atas tindakan ke lima pasien tersebut menyandarkan diri kepada suatu 

nilai-nilai  absolut tertentu.  Nilai-nilai  yang dijadikan sandaran ini  adalah nilai-

nilai  etis  atau  pula  nilai-nilai  lain.  Ketidak  percayaan  terhadap  efektivitas 

kesembuhan berobat dari rumah sakit, membuat para informan ini memutuskan 

untuk  mencari  pengobatan  lain.  Meraka  menggunakan  tindakan  rasional  nilai 

karena menganggap apa yang menjadi keyakinan mereka adalah hal yang harus 

dilaksanakan.  Dan berharap  memperoleh  kesembuhan dengan cara  lain  seperti 

pengobatan rajah ini. 

Dikaitkan dengan orientasi  kesehatan Suchman bahwa tingginya tingkat 

skeptisme terhadap perawatan medis (dimensi afektif) masih ada dalam diri pasien 

yang menganggap rumah sakit  dalam penanganan tidak bisa maksimal  bahkan 

tidak mengalami perubahan apapun. 

c. Dampak Pengobatan Rajah dan Diskusi Teori

Pengobatan yang paling dicari oleh masyarakat adalah mengenai tingkat 

kesembuhan yang mana bisa dibuktikan setelah pasien berobat. Pengobatan rajah 

sendiri diminati banyak orang karena salah satunya adalah tingkat efektivitas yang 

sudah memberikan bukti kesembuhan. 

Dampak pengobatan rajah sendiri berkaitan dengan apa yang dirasakaan 

pasien setelah berobat, mengenai perubahan yang signifikan setelah berobat dan 

keunggulan-keunggulan pengobatan rajah serta efek samping pengobatan rajah.



Berikut  ini  data  hasil  lapangan  mengenai  apa  yang  dirasakan  setelah 

berobat ke pengobatan rajah. Ke lima informan Pak W, Bu D, Bu Mun, Mas Pur 

dan Pak Mukh menjelaskan bahwa ada rasa tenang setelah berobat ke pengobatan 

rajah dan ada kebahagiaan tersendiri karena sudah diberi kesembuhan. Kepuasan 

dan ketenangan dalam proses penyembuhan.

Selanjutnya  mengenai  perubahan  signifikan  setelah  berobat.  Empat 

informan Bu D, Bu Mun, Mas Pur dan Pak Mukh menganggap pengobatan rajah 

ini juga butuh proses dua samapai tiga hari baru merasakan efek yang signifikan 

dan selanjutnya pada tahap kesembuhan. Pak W menganggap pengobatan rajah 

membawa  dampak  yang  drastis  bagi  kesehatannya,  pulih  lebih  cepat  dan 

seterusnya sembuh.

Mengenai  keunggulan  dari  pengobatan  rajah  Pak  W  dan  Pak  Mukh 

menganggap  pengobatan  rajah  menggunakana  ilmu  khusus  multidimensi  yang 

hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan juga tidak ada patokan biaya seperti 

yang dibilang Mas Pur dan kemampuan yang bersifat spiritual. Bu D dan Bu Mun 

juga  sepakat  karena  bukti  pasien  yang  sudah  sembuh  dan  juga  kemampuan 

praktisi yang melebihi dokter medis. Selanjutnya mengenai efek samping yang 

ditimbulkan dari pengobatan rajah. Ke lima informan menganggap tidak ada efek 

samping sama sekali.

Dikaitkan dengan teori  tindakan sosial  Max Weber,  dari  ke lima pasien 

yang berobat mengenai yang dirasakan pasien setelah berobat adalah ketenangan, 

ketenangan bagi pasien sebenarnya juga sangat perlu untuk proses penyembuhan 

agar lebih cepat karena efek dari emosi tersebut. Hal ini sejalan dengan tindakan 

yang dilandasi oleh sikap afektif,  yang mana tindakan sosial ini timbul karena 



dorongan  atau  motivasi  yang  sifatnya  emosional.  Misalnya  berobat  ini  untuk 

mencari ketenangan lahir dan batin.

Selanjutnya  mengenai  perubahan  yang  signifikan,  semua  pasien 

mengalami  perubahan  yang  dirasa  cukup  signifikan  hanya  butuh  waktu  dua 

sampai tiga hari untuk merasakan perubahan pada tubuh mereka yang sakit. Hal 

lainnya dilihat dari sisi keunggulan dari pengobatan rajah yang bisa dibilang lebih 

ampuh dari pengobatan medis dan satu lagi yang membuat masyarakat percaya 

bahwa  pengobatan  rajah  itu  memiliki  sifat  spiritual  dan  praktisi  mampu 

mendiagnosa penyakit yang begitu akurat. Disini dapat dikatakan bahwa orientasi 

pada  kesehatan  populer  ditandai  oleh  rendahnya  tingkat  pengetahuan  tentang 

penyakit (dimensi kognitif), rendahnya pengetahuan tentang penyakit yang begitu 

percaya  dengan  diagnosis  praktisi  tanpa  menggunakan  alat  apapun.  Tingginya 

tingkat skeptisme terhadap perawatan medis (dimensi afektif) sudah jelas bahwa 

skeptisme  ini  masih  ada  ketika  seseorang  merasa  tidak  terpenuhi  harapan 

kesembuhannya dan ada keraguan terhadap perawatan media yang telah ,ereka 

jalani (dimensi perilaku), mereka ketergantungan dengan penyakit yang diderita, 

dimensi  perilaku  yang  ingin  segera  sembuh  dari  penyakit  dan  itu  pun  harus 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Mengenai  keunggulan  pengobatan  yang  dirasakan,  sebagian  warga 

masyarakat  menilai  bahwa  sang  praktisi  pengobatan  memiliki  kemampuan 

multidimensi  atau  bersifat  irasional.  Kepercayaan  semacam ini  yang membuat 

para  pasien  beralih  ke  pengobatan  rajah  setelah  kegagalannya  dalam  proses 

pengobatan medis. Hal ini didasari oleh tindakan yang masih memegang teguh 

tradisi  bahwa  orang  yang  memiliki  ilmu-ilmu  pengobatan  seperti  halnya 



pengobatan  rajah  sudah  dipastikan  bisa  atau  mampu  mengobati  sekaligus 

menyembuhkan  dengan  cepat.  Tindakan  tradisional  dari  Max  Weber  sangat 

relevan dengan apa yang telah dilakukan warga masyarakat desa Rengel mengenai 

kepercayaan irasionalnya terhadap kemampuan sang praktisi dalam penyembuhan 

penyakit. Hal ini juga di jabarkan oleh Suchman tetang orientasi kesehatan yang 

bersifat populer di masyarakat. Orientasi populer yang lebih menitikberatkan pada 

pengetahuan  yang  awam tentang  pengobatan  dan  bersifat  subjektif  tergantung 

kepada seorang individu, dan juga skeptisme terhadap perawatan medis. 

Kesimpulan

Berdasarkan  proses  analisis  data  dan  interpretasi  teori  yang  dilakukan 

maka  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  motif  orientasi  kesehatan  tradisional 

masyarakat  di  desa Rengel  kabupaten Tuban.  Pertama,  warga masyarakat  desa 

Rengel  sudah  lama  mengenal  pengobatan  rajah.  Dalam  proses  Pengobatan, 

masyarakat dilandasi oleh tindakan orientasi nilai. Hal ini dibuktikan dengan awal 

mula masyarakat mengenal pengobatan dan konsekuensi jika tidak sembuh dan 

juga  berkaitan  kesesuaian  dengan  syariat.  Masyarakat  dalam  tindakannya 

menitikberatkan  pada  orientasi  nilai  etis  dan  keagamaan. Kedua,  motif  dan 

tindakan  masyarakat  desa  Rengel  dalam  memilih  pengobatan  rajah  sangat 

beragam,  dengan  berbagai  kondisi  latar  belakang  dan  keadaan  ekonomi. 

Masyarakat  memilih  pengobatan  rajah  tidak  luput  dari  pertimbangan-

pertimbangan yang dianggap efisien. Salah satunya mengenai masalah biaya yang 

tidak ada patokan dalam berobat di pengobatan rajah ini. Namun sebagian besar 

masyarakat mengatakan bahwa pengobatan rajah mempunyai daya tarik dengan 

proses pengobatan menggunakan teknik spiritual khusus dan diklaim si praktisi 



pengobatan  mampu  mendiagnosa  sebuah  penyakit  dengan  tingkat  keakuratan 

tinggi.  Dalam  pertimbangan-pertimbangan  ini  masyarakat  berorientasi  pada 

tindakan rasional nilai, yang mana mereka menyandarkan pada nilai etis, estetis, 

keagamaan. Ketiga, terkait dengan dampak kesembuhan, di sini terdapat dimensi 

kognitif yaitu tentang pegetahuan penyakit masih rendah. Keunggulan pengobatan 

rajah  juga  lebih  diakui  daripada  pengobatan  medis  dengan  menggunakan 

penyembuhan multidimensi bersifat  di  luar nalar,  menunjukkan dimensi afektif 

yaitu tingkat skeptisme yang tinggi terhadap perawatan medis. Keempat, informan 

dengan status sosial ekonomi yang tinggi memilih pengobatan rajah ini didasari 

oleh  kepercayaan  yang  kuat  terhadap  pengobatan  rajah  yang  diklaim  mampu 

memberikan kesembuhan.  Sedangkan waga masyarakat  dengan status  ekonomi 

lemah, memilih pengobatan rajah ini  didasari  oleh kendala biaya dan beberapa 

motif seperti anggapan praktisi pengobatan rajah mempunyai ilmu khusus untuk 

menyembuhkan penyakit dan mengklaim praktisi pengobatan mampu mengetahui 

seluk-beluk penyakit yang diderita pasien.
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